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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) كتاب الحج –عمدة األحكام 

 باب التمتع -باب دخول مكة وغيره 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 

 أما بعد: ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 :يتباب دخول مكة والبتعالى:  -رحمه هللا-قال المؤلف 

 رأسه وعلى الفتح، عام مكة دخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن
 .((اقتلوه)) :فقال الكعبة بأستار متعلق خطل ابن: فقال رجل جاءه نزعه فلما ،المغفر

 من ،داءك   من مكة دخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن
 .السفلى الثنية من وخرج ،بالبطحاء التي العليا الثنية

 بن وأسامة ،البيت -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول دخل: قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عنو 
 :هفسألت ،باللا  فلقيت، ولج من أول كنت الباب فتحوا فلما ،الباب عليهم فأغلقوا ،طلحة بن وعثمان وبالل زيد
 .اليمانيين العمودين بين ،نعم :قال ؟-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فيه صلى هل

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 ، هكذا الترجمة.تعالى: باب دخول مكة وغيره -رحمه هللا-يقول المؤلف 

 طالب: والبيت.
 ا عندكم؟كذ

 طالب: ............
 ....وغيره هذا و

 :الحديث األول
: المغفر رأسه وعلى الفتح، عام مكة دخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنه– حديث أنس

 لوقاية من السيوف والسهام وغيرها.ليغطي الرأس  ،وهو شيء يصنع من حديد
وهذا من أقوى األدلة على أن مكة  ،دخلها فاتحًا غازياً  -والسالم عليه الصالة-دخل مكة على هذه الكيفية 
، وبهذا قال جمع من أهل العلم، وبعضهم يرى أنها فتحت صلحًا بدليل أن دورها لم اً فتحت عنوة، وليست صلح

هلها فتحها عنوة، ومّن بالبيوت على أ  -عليه الصالة والسالم-تقسم على الغانمين، لكن ال يمنع أن يكون النبي 
 فلم يأسر أحدًا منهم. ))أنتم الطلقاء((كما مّن عليهم وقال لهم: 

اسمه عبد هللا أسلم ثم ارتد، كان اسمه قبل ، و جاء رجل فقال: ابن خطل ،وانتهى القتال -المغفر نزع-ه فلما نزع
عليه -اء النبي وجعل جواريه يغنين بهج -عليه الصالة والسالم-وهجا النبي  ،أن يسلم عبد العزى أسلم ثم ارتد

 .دمه -عليه الصالة والسالم-فأهدر النبي  -الصالة والسالم
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 .بأستار الكعبة وهذه عادة عند العرب، اإلنسان إذا حزبه أمر تعلق: متعلق بأستار الكعبة
فعل ما فعل بهجاء النبي  -عليه الصالة والسالم-الكعبة ال تجير مثل هذا الذي أهدر النبي ف :))اقتلوه((فقال: 

 -عليه الصالة والسالم-وهجاء دعوته، وقتله إنما كان في الساعة التي أبيح للنبي  -عليه الصالة والسالم-
نما من استحق القتل بحد أو قصاص إالقتال فيها، هذا قول من يقول  ن الحدود والقصاص ال يكون بمكة وا 

والنهي عن سفك الدم إذا لم يكن  ،مكةيضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد، والذي يقول يقتل مستحق القتل ب
 يستدل بمثل هذا الحديث. ،اذبحق، أما ما كان بحق فإنه ال يدخل في النهي، يقول: يستدل به

قد يقول قائل: النهي عن سفك الدم بغير حق منهي عنه بمكة وغيرها، إذًا فما الخصوصية التي لهذا المكان 
سفك الدم إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق من قصاص أو  المعظم، إذا كنتم تقولون المراد بالنهي عن

 .ارتكاب ما يوجب القتل فإنه يقتل ويحمل الحديث على ما إذا كان بغير حق
ما هي  ؟يقول القائل: النهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق هذا في كل مكان في مكة وغيرها فما الخصوصية

 فك الدم بمكة؟ وهو منهي عنه في كل مكان؟عن النهي عن سالخصوصية لمكة، لماذا ينص 
 ......طالب: .....

 .؟!يجوز في المدينة نلحرمة مكة، إذا قلنا بهذا قلنا ينهى عن سفك الدم بغير حق في مكة، لحرمة مكة إذ
 طالب:.......

نوب وهكذا سائر الذ، اينص عليه زيادة في تعظيم البيت، فيكون القتل فيه أعظم من القتل في غيرهيعني 
وهذا األمر جعل بعض الصحابة والتابعين ينتقلون من مكة إلى غيرها، ابن عباس انتقل  ،والمعاصي تعظم بمكة

تفرق الصحابة والتابعون في األمصار وتركوا مكة والمدينة مع و ، إلى الطائف، ويذكر عنه أنه لهذا السبب
 المضاعفة العظيمة للحسنات لماذا؟

على أن الباعث ألكثرهم نشر الدين، ومعلوم أن النفع  -وهو تعظيم الذنوب-قد يكون الباعث لبعضهم هذا 
ال قد يقول قائل: كيف يترك الناس مكة والصالة ب ألف صالة ويسكن مائة المتعدي أفضل من النفع الالزم، وا 

ن ال تجد واآلن أهل العلم في كل مكا ،وهكذا من جاء بعدهم تفرقوا في األمصار ،البصرة والكوفة ومصر والشام
هذه المضاعفة تنهزهم إلى المجاورة لمكة وترك األمصار األخرى، لما هم عليه من نفع متعدي، وهذا أعظم أجرًا 

 لمن تأهل لذلك وصلحت نيته.
 مكة دخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبدحديث  :))اقتلوه(( فقال:
، هناك ى ، بالضم ُكداء كُقر السفلى الثنية من وخرج، بالبطحاء التي العليا الثنية من -بالفتح والمد-، كداء من

 .يثن، كموضع آخر يقال له ُكديّ 
 -بالفتح -داءمن ك  - ولذا يقول الفقهاء: يسن دخول مكة من أعالها من أعالها ويخرج من أسفلها: يدخل مكة

ألن  ؛، تسهياًل للضبطواضمم واخرج ،: افتح وادخلويقولون أيضاً  -بالضم -داءمن كُ -والخروج من أسفلها 
 .وأهل العلم يضبطون الكلمات بالشكل والحرف والضد والنظير، وغير ذلك ،شتبهان في الرسممالضبطين 
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وهكذا لهم طرق في الضبط، وهنا يقولون:  ،حرام بن عثمان ضد الحالل، الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار
مناسب للفتح، والمراد بذلك فتح الكاف ما هو بفتح باب، واضمم الكاف من ُكداء كُقرى  افتح وادخل افتح الدخول

 واخرج، يعني عند الخروج.
 مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:

 نأتي إلى هذه المسألة وهي: مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:
أو نقول:  ،قصد الدخول من هذا الموضع، والخروج من ذلك الموضع -عليه الصالة والسالم-هل نقول النبي 
، أو هذا األيسر بالنسبة له؟ فإن كان األيسر له أن يدخل من األعلى ويخرج من األسفل فعل، ؟أن هذا طريقه

ن كان األيسر العكس فعل، هل هذا العمل   تعبد به؟ مما يقتدى به، أو من األفعال التي حصلت اتفاقًا فالموا 
إلى العيد يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر  -عليه الصالة والسالم-يتعبد به؟ هل هذا مثل خروج النبي 

 ؛ألنه تكرر؟ أو نقول هذا كونه دخل من أعالها هذا المناسب ألهل المدينة، وكونه خرج من أسفلها ؛فيتعبد به
الها هو المناسب ألهل المدينة لماذا ال ألن النزول أيسر من الصعود، ال يقول قائل إذا كان الدخول من أع

 .يكون الخروج كذلك؟ النزول أيسر من الصعود، وقيل بهذا وهذا
 ؛قد ال يتيسر لكل الناس ال سيما في المواسم خروج من أسفلها فهو األولى، لكنهإذا تيسر الدخول من أعالها وال

شقة بالغة إذا جاء من الجهات الجنوبية، ألنه قد يقصد اإلنسان هذا الموضع ثم يصرف عنه، أو يشق عليه م
 !على مكة إلى أن يصل إلى شمالها ثم يدخل لتوي كيف ي

ومن  -إن شاء هللا تعالى-على كل حال من فعل ذلك مع اليسر متعبدًا بذلك فلن يخيب ظنه ولن يعدم األجر 
 في المخالفة في مثل هذا. -إن شاء هللا-شق على ذلك فال مانع وال حرج 

 الثاني:الحديث 
وجرت العادة عند المؤلفين من المتأخرين  -رضي هللا عنهما- حديث عبد هللا بن عمر ،الحديث الذي يليه

يحرصون على االختصار فإذا كان الحديث عن راو والذي يليه عن نفس الراوي قالوا: وعنه، كنوا عنه بالضمير، 
ذا الكتاب البسط، ولذا تجدون الروايات فيه تعالى في ه -رحمه هللا-وهنا كرر، ومنهج الحافظ عبد الغني 

مبسوطة أكثر من المتون األخرى، يعني البلوغ شديد االختصار، لكن هذا فيه شيء من التوسع والبسط، ويمكن 
 .-رحمه هللا-االستغناء ببعضها عن بعض، لكن هذه طريقة المؤلف 

 .البيت -ى هللا عليه وسلمصل- هللا رسول دخل: قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عنو 
 بن وعثمان ،وبالل ، هو وأسامة بن زيد،زيد بن وأسامة ،دخل الكعبةالمراد بالبيت الكعبة، والمراد بالبيت الكعبة، 

ما  ،اثنان من الموالي والحاجب عثمان بن طلحة، أعظم مخلوق يدخل أشرف البقاع باثنين من الموالي، طلحة
 .لمستعانهللا ا ،قال معي أبو بكر وعمر

 فأغلقوا -الحاجب– طلحة بن وعثمان ،وبالل وأسامة بن زيد، ،البيت -صلى هللا عليه وسلم- دخل رسول هللا
 فتحوا فلما -عليه الصالة والسالم-الناس خارج الباب، خارج البيت ينتظرون ماذا يصنع النبي  ،الباب عليهم
كنت أول من  -ى االتباع واالقتداء واالئتساءوذلك لحرصه الشديد عل ؛-ابن عمر- ولج من أول كنت الباب
 .نعم: قال؟ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فيه صلى هل: فسألته، بالال فلقيت ،ولج
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 بين؟ فقال: -صلى هللا عليه وسلم- فسألت بالاًل: أين صلى رسول هللا -غير الصحيح-في بعض الروايات 
 .اليمانيين العمودين

األسئلة، هل صلى؟ ليقتدي فيصلي مثله، وأين صلى؟ ليتم له االقتداء بالفعل  يعتني ابن عمر بمثل هذه
عليه الصالة -تتبع آثار النبي بشديد االقتداء في هذا الباب  -رضي هللا عنهما- كان ابن عمر ؛والمكان
ا على هؤ يكفكف دابته لتقع مواط -رضي هللا عنه- ، هذا اجتهاد منه، نعم هو لم يوافق عليه، كان-والسالم

عليه -يبيت في المكان الذي بات فيه النبي ، ما ووفق على هذا، -عليه الصالة والسالم-موطئ دابة النبي 
لكنه لم يوافق على  ،المبيت، هذا من شدة تحريه -عليه الصالة والسالم-، ولو لم يقصد النبي -الصالة والسالم
 .-وأرضاه رضي هللا عنه- هذا االجتهاد

ن حمله بعضهم  :-صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا فسألته هل صلى فيه وفيه صحة الصالة داخل البيت، وا 
ويرى أبو حنيفة والشافعي أن النافلة والفريضة في ذلك على حد سواء،  ،على النافلة دون الفريضة، كمالك وأحمد

قال بأن الفريضة ال تصح شرط لصحة الصالة، فمن  -الكعبة البيت-واستقبال القبلة  ،والصالة ال شك أنها نافلة
ن كان ،حتاط للفريضة، والفريضة ينبغي أن يحتاط لها، والنافلة يتسامح فيهاافيها ال شك أنه  األصل أن ما  وا 

 .صح في النفل صح في الفرض، لكن االحتياط مطلوب
ر وال إلى ما صلى فريضة داخل البيت، وهذا االحتياط ال يؤدي إلى ترك مأمو  -عليه الصالة والسالم-النبي 

فعل محظور، فإذا صلى الفريضة في البيت من أهل العلم من يقول ال تصح صالته، فاالحتياط أال تؤدى 
أدى  لم يفعل، والفريضة ينبغي أن يحتاط لها، لكن لو -عليه الصالة والسالم– ألن النبي ؛الفريضة داخل البيت

 ل شيخ اإلسالم في ترك هذا االحتياط.االحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور، فاالحتياط كما يقو 
واثنين من األعمدة  ،ترك األعمدة الثالثة وراءه ،ثالثة أمام، وثالثة في الخلف ،البيت مبني على ستة أعمدة

العلماء على عدم  وواحد عن شماله، وتأخر عن جدار البيت ثالثة أذرع، وبهذا يستدل بعُض  ،األمامية عن يمينه
تعالى، وجاء النص على كراهة الصالة بين  -رحمه هللا- اري، ترجم عليه البخاري كراهة الصالة بين السو 

ولعل العلة في ذلك أنها تقطع الصفوف، ولذا لو كان اإلمام بين ساريتين والصف متصل خلفه بدون  ؛السواري 
م من يقول: منهم من يقول: أنها محل وضع األحذية والنعال، منه -إن شاء هللا تعالى- سواري فال يظهر منع

ال  أنها مصلى الجن، وغير ذلك من العلل، المقصود أنها إذا تسببت في قطع الصفوف كرهت الصالة بينها، وا 
 فال.

 : بالنسبة لهذا الحديث؟طالب
 عليه الصالة والسالم. صلى بين السواري  ،وين، ترك عمودين عن يمينه والثالث عن يساره

 النسبة إلى اليمن و نية يماني، والياء إيش؟ ياء النسب نسبة إلى اليمن، بين العمودين اليمانيين، اليمانيين: تث
 ياء كيا الكرسي زيدت للنسب

بتشديد الياء، وهنا ال بد أن تكون الياء مخففة، فال تقول: اليمانيّين بالتشديد، تقول:  اليمن النسبة إليها يمني  
ال ألن األلف هذه زائدة ؛أحدهما باأللف عن أن الياء المشددة عن حرفين، اعتيضواألصل  ،اليمانيين ، واضح وا 

 ما هو بواضح؟
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 طالب.........
 كيف؟

 طالب........
الجنوب جهة اليمن، والنسبة إلى اليمن يمني وياء النسب مشددة، ال كما  ، جهةاألصل أنها نسبة إلى اليمن جهة

 .يقول بعض الناس ابن تيمية، ال، ياء النسب مشددة
 يدت للنسبياء كيا الكرسي ز 

ألنه حرف مشدد مكون من حرفين، يقول أهل العلم:  ؛يعني ياء مشددة تزاد للنسب، والياء هنا مخففة اليمانيين
 اعتيض عن أحد المثلين باأللف فتخفف.

 ؟هل للتعلق بأستار الكعبة فضل؟ حكم التعلق بأستار الكعبة هل له فضلطالب: 
ما  -عليه الصالة والسالم-من مثل هذا الحديث الجواز، النبي  بعض الشراح أخذ ،حكم التعلق بأستار الكعبة

فأخذ منه الجواز، أخذ منه  ،ما قال متعلق بأستار الكعبة، والتعلق بأستار الكعبة حكمه كذا ،بين الحكم هنا
 على علم -عليه الصالة والسالم-ال شك أنه فعل والنبي ، ألنه فعل ؛بعض الشراح جواز التعلق بأستار الكعبة

أو ينكر الجميع في آن  ،هل ينكر األدنى ويترك األعلى ،من فعله، لكن من فعل أمورًا بعضها أعظم من بعض
 ؟؟أو يبدئ باألهم فاألهم ،واحد

وهو  الزناهذا مستحق للقتل، نعم، يعني لو افترضنا أن شخص شرب الخمر وثبت عليه  هذا فعل عظائم،
 محصن، نطالبه بحد الخمر أو بالرجم؟

الصحيح، في م، على خالف بين أهل العلم في الزاني المحصن هل يجلد ثم يرجم، كما في حديث عبادة بالرج
لم يذكر فيها  -عليه الصالة والسالم-برجمه كما في القصص الخمس التي حصلت في عهد النبي  يكتفيأو 
 جلد؟

وليس باإلمكان تعداد  ،هنا لو وجدت شخص مرتكب لمحرم أو لمحرمات بعضها أعظم من بعض :أصل المسألة
ال  ؟تذهب إليه تنصحه عن الدخان واإلسبال وحلق اللحيةتارك للصالة، هذه المحرمات، هو تارك للصالة،  وا 

 تكتفي اآلن بالصالة ثم بعد ذلك تنظر في األمور األخرى؟
 طالب: الصالة.
 .تعالج األعظم

ق باألستار كغيره من مظاهر والتعل ،امة الحدبحاجة إلى إق -عليه الصالة والسالم-هو اآلن الرجل يسب النبي 
ن لم ينقل عنه  ،مثل هذا مقرر في الشرع، أكثر أهل العلم على المنع، على منع مثل هذاالغلو،  عليه -وا 

ألنه كافر وليس بعد الكفر ذنب، فعل صدر من كافر وليس بعد  ؛اإلنكار على ابن خطل -الصالة والسالم
قررة في النهي عن الغلو وتقديس المواضع، والمشاهد وغيرها، هذا كله ممنوع في الكفر ذنب أما المسألة فهي م

 .الشرع
وهو ثابت عن  ،حكم االلتزام بين الركن والبيت، لم يرد في حديث صحيح مرفوعالملتزم، الملتزم، يأتي من يقول 

 جهات الكعبة. وال يسري على بقية دليل خاص، ويروى عن ابن عمر أيضًا، هذا دليل خاص، ،ابن عباس
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 أيش؟ ،أيش
 طالب.........

 وأيش فائدة .......
عليه الصالة -يتعلق بأستار الكعبة متبركًا يقول أن النبي  منأصل، له أصل  وجديعني، لكن عموم التعلق  ،إيه

رأى ابن خطل ولم ينكر عليه، رأى ابن خطل متعلقًا بأستار الكعبة، هناك قصص وحوادث وجدت بعد  -والسالم
التعلق بأستار الكعبة، كان هذا مستفيض عند كثير من الناس، لكن يبقى أن هذه وسيلة إلى  ، فيتابعين كثيرةال

 ور وهو الغلو والوسائل لها أحكام المقاصد.ظأمر مح
سواءا كان  ،م عليه أثناء مزاولته للمعصيةيقول: هذا سؤال: ما رأيكم بمن يقول: أن القائم على معصية ل يسل  

 ارع أو في األماكن العامة؟في الش
السالم عليكم؟ على كل حال ترك السالم هجر،  :ت بشخص يدخن تقول لهر يعني مر  ،أثناء مزاولته للمعصية

إن كان يجدي فيه مثل هذا ! يتساءل، ؟لماذا ترك السالم عليّ  ،والهجر عالج، إن كان ينفع فيه هذا الهجر
من ذلك يسلم  عظموقد يحصل منه ما هو أ  ،اً وعناد اً زيده إصرار ألنه عالج إن كان ترك السالم عليه ي ؛تركيُ 

 ألنه مسلم وله من الحقوق ما للمسلمين. ؛عليه
 طالب.........

ال يعني أنهم يطالبون بها  -في قول جمهور أهل العلم-ينكر الكفر أواًل، كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة 
لب بالزكاة، مطالب بالصيام، لكنه ال يصح منه فعل شيء منها قبل أن يسلموا، فالكافر مطالب بالصالة مطا

 ال بد أن يسلم ثم يطالب. ،قبل إسالمه
 طالب........

في  يقتل، يعني ال تقبل توبته في الظاهر، ؛يقال عند أهل العلم أنه ال يستتاب ،من سب هللا ورسوله وكتابه
ن بها، أما في الظاهر ال تقبل دي  يُ  -عز وجل- إن تمت توافرت شروطها وصدق فيها تنفعه عند هللا الظاهر،

 ، هللا المستعان.، وهللا المستعانتوبته
فيما يتعلق بالتعلق بأستار الكعبة يذكرون حديث المسلسل باإلجابة في فضل الدعاء حال التعلق بأستار 

 الكعبة ما أدري عن صحة الحديث؟
 ؟هو مصحح

 المسلسل باإلجابة؟ سأل عنه؟أنا أ
 اآلن ال يحضرني. أنا ال أعرفه، ،عرفه، ال أ هعرفال أ 

 اقرأ الحديث الذي يليه؟
 باب الطواف وآدابه:

، تنفع ول تضر ل حجر أنك ألعلم إني": وقال، قبلهو ، األسود الحجر إلى جاء أنه -رضي هللا عنه- عمر عن
 ."قبلتك ما يقبلك -صلى هللا عليه وسلم- النبي رأيت أني ولول
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د  مر ثاني الهذا ع ل الحجر اقتداًء ث الملهم، ماذا يقول؟ أمام جمع غفير من الطائفين، قب  خلفاء الراشدين الُمح 
ثم بين لمن حضر أنه حجر كغيره من األحجار ال يضر وال ينفع، فالنافع  ،-عليه الصالة والسالم-بالنبي 

 .-عز وجل-الضار هو هللا 
: "إني ألعلم أنك -رضي هللا عنه- يضر، ولذا قال عمر وأينفع ال ألنه  ،ل اتباعًا تعبداً هذا الحجر إنما يقبّ 

رضي هللا - ال تضر وال تنفع" قال ذلك مبينًا لهذه الجموع الغفيرة التي شهدت وحضرت طواف عمر ،حجر
ألن حب البدع والتعلق باألحجار واألشجار أسرع ما تكون إلى القلوب، فلوال وجود  ؛سمعت هذا الكالمو  -عنه

الدعى كثير من الناس أن الحجر يضر وينفع، هذه المقالة جعلت  -رضي هللا عنه- لنص عن عمرمثل هذا ا
كثير من الناس إلى اآلن تقبل الحجر وهي تعتقد أنه ال يضر وال ينفع، لكن ماذا عن المقام، والناس يقبلونه 

د ال يضر وال ينفع، ماذا ويسجدون عليه ويتمسحون به، وأنا بنفسي قلت المرأة: ال يضر وال ينفع، شبك حدي
ال يضر وال ينفع، لكن عندنا يضر وينفع، بالحرف يعني بهذا الكالم، لم أزد عليها كلمة، قالت؟ قالت: عندكم 

أن  -رضي هللا عنه- تقول: عندكم ال يضر وال ينفع، وعندنا يضر وينفع، وهللا المستعان، فهذه من مناقب عمر
 ومنا هذا، هذا الكالم الذي نفع هللا به.وأثر عنه إلى ي ،يبين ألمثال هؤالء

يذعن ويقتدي ويعرف أنه ال يضر وال ينفع، لكن  :يقبلك ما قبلتك" -صلى هللا عليه وسلم- "ولوال أني رأيت النبي
في  هللا يمينوهو  -تقبيل الحجر-يشرع تقبيله  -عليه الصالة والسالم-اتباع النبي ب ،يتعبد بتقبيله باالتباع

أو  ،على ما سيأتي ،إن لم يتيسر مسحه بيده أو بمحجن ،تقبيله إن تيسر، في بداية الطواف األرض، فيشرع
 إن شاء هللا. اكتفى باإلشارة إن لم يتيسر وسيأتي هذا

ا{ :في اآلية البركةطالب:  كا ة  ُمب ار  ل  ب ْيٍت ُوِضع  ِللن اِس ل ل ِذي ِبب ك   ؟[( سورة آل عمران69)]}ِإن  أ و 
وتعظيم البلد الذي يحيط به، األمن  بقربه ؛الحسناتب مضاعف، بركة هذا البيت مضاعفة الحسنات من ،نعم

 من يسكنه وغير ذلك، نعم.الذي يعيشه 
 .........: طالب

ما قبله، الصق بالبيت، اجترفه السيل في عهد لكان الحق  -عليه الصالة والسالم-ال، ال هو في زمن الرسول 
إبعاده وعدمه، مسألة خالفية بين  خالف بين أهل العلم في جوازالو  ،بعده عن البيتأو  -رضي هللا عنه- عمر

عليه الشيخ  ورد   ،ألف رسالة في الباب -رحمه هللا– المعلميتعرفون  ،فيها رسائلفيها رسائل،  ، وألفأهل العلم
ثم رد الشيخ محمد بن المباني من فتوى اليماني(  قضفي رسالة أسماها: )ن  -رحمه هللا-سليمان بن حمدان 

 له ردود علمية مفيدة نافعة في الباب. ،إبراهيم على الشيخ سليمان
تطلق ويراد بها مكان  -مقام–ألن الصيغة  على كل حال المقام هل المقصود به موضعه أو نفس الحجر؟

ى هذا أننا إذا قلنا القيام، كما أنها تطلق أيضًا ويراد بها الشيء الذي حصل عليه القيام مثل الحجر، يترتب عل
المصلحة بإبعادة وأدخل في األروقة، لكن إذا قلنا  ا، ولو رؤيالمراد المكان أننا نصلي في مكان المقام األول

لًّى{المراد بالمقام  اِم ِإْبر اِهيم  ُمص  الحجر نفسه نتبع الحجر في أي مكان كان،  [( سورة البقرة521)] }و ات ِخُذوْا ِمن م ق 
 إن شاء هللا تعالى. الصالة عندهعلى ن شاء هللا الكالم عليه يأتي هذا إ
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 فقال، مكة وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قدم" :قال -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد عن
 يرملوا أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي فأمرهم"، يثرب حمى وهنتهم قد قوم عليكم يقدم إنه": المشركون 

 .عليهم اإلبقاء إل كلها األشواط يرملوا أن يمنعهم ولم، الركنين بين ما يمشوا وأن، الثالثة األشواط
 الذي يليه:

 إذا مكة يقدم حين -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت: "قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عنو 
 ."أشواط ثالثة يخب -يطوف ما أول- األسود الركن استلم

 على الوداع حجة في -صلى هللا عليه وسلم- النبي طاف": قال -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد عنو 
 .الرأس محنية عصا: المحجنو  "بمحجن الركن يستلم، بعير

 إل البيت من يستلم -صلى هللا عليه وسلم- النبي أر لم": قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عنو 
 ".اليمانيين الركنين
في عمرة أي – مكة وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قدم قال: -ماعنهرضي هللا -ن عباس حديث ب
أن  -صلى هللا عليه وسلم- فأمرهم النبي ،يثرب حمى وهنتهمقد  قوم عليكم يقدم إنه: المشركون  فقال -القضاء

كما قلنا هذا في عمرة القضاء في  ،ةمك وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قدم: يرملوا األشواط الثالثة
يمكن هو وأصحابه من العمرة في العام  -عليه الصالة والسالم-من شروط الصلح أن النبي  ،صلح الحديبية

مكة هو  -عليه الصالة والسالم-عمرة سميت عمرة القضاء، فلما قدم  -عليه الصالة والسالم-، واعتمر القادم
 .الةوأصحابه، قال المشركون هذه المق

أضعفتهم حمى يثرب، ويثرب هي اسم من أسماء المدينة كان تعرف به قبل  :إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم
قد دعا بنقل الحمى إلى الجحفة، فلما  -عليه الصالة والسالم-الهجرة، وهؤالء المشركون ال يعلمون أن النبي 

 :أصحابه أن يرملوا األشواط الثالثة األول، والرمل -عليه الصالة والسالم-النبي قال المشركون هذه المقالة أمر 
 على من سيأتي. الخبب اإلسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو

المشركون قالوا هذا الكالم وهم جلوس بإزاء الحجر بحيث يرون الطائف من الجهات الثالث دون الجهة الرابعة 
 .التي بين الركنين

ألن المشركين ال يرونهم، ومشروعية الرمل بسبب هذه  :وا ما بين الركنين""أن يرملوا األشواط الثالثة وأن يمش
أغاظ  -اإلسراع في المشي-فهذا الرمل  ،إغاظة للمشركين، حتى قال قائلهم: ما هم إال كالغزالن ؛المقالة

نه لم ليستريحوا كما أ ؛أمرهم أن يمشوا بين الركنين -عليه الصالة والسالم-المشركين بال شك، كون النبي 
 .-ليه الصالة والسالمع- رأفة بهم، وشفقة عليهم ،يأمرهم بالرمل في األشواط السبعة كلها إبقاء عليهم

ما في أحد بعد ذلك الوقت يقول ، العلة ارتفعتوهي مقالة المشركين، لكن العلة ارتفعت،  ،الرمل سنة شرع لعلة
ارتفعت، وهنا هل بقي الحكم بعد ارتفاع العلة أو أن المسلمين يأتون وقد وهنهم كذا أو أضعفهم كذا، فالعلة 

 ارتفع؟
 ،رمل في حجة الوداع، هذا من األحكام التي شرعت لعلة -عليه الصالة والسالم-بقي الحكم بدليل أن النبي 

ل ْيُكْم ُجن اٌح أ ن ت ْقُص }أو اشتراط الخوف لقصر الصالة،  ،ارتفعت العلة وبقي الحكم، نظيره القصر ُروْا ِمن  ف ل ْيس  ع 
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ال ِة ِإْن ِخْفُتْم{ وط بالخوف؟ أو شرع لهذه العلة بهذا الشرط، يعني هل قصر الصالة مر ب  [( سورة النساء101)]الص 
 .وارتفعت العلة، أرتفع الخوف؟ ثم صار القصر صدقة تصدق هللا بها على عباده

 الحكم مرتبط بعلته إذا كانت العلةفمن األحكام ما يشرع لعلة تستمر العلة وهذا هو الكثير الغالب ويكون 
 تهنا بقي الحكم وارتفع، أما إذا لم تكن منصوصة مستنبطة فال أثر لها ،منصوصة يدور معها وجودًا وعدماً 

 القصر بالنسبة للخوف. :ما ذكرنا العلة ونظيره مثل
 ألن المشركين ال يرونهم. ؛يمشوا بين الركنين

 الركن استلم إذا مكة يقدم حين -صلى هللا عليه وسلم- أيت رسول هللار  :في الحديث الذي يليه حديث ابن عمر
 ".أشواط ثالثة يخب - يطوف ما أول - األسود
هو اإلسراع في المشي كالرمل من الركن إلى الركن وهذا في حجة الوداع، من الحجر األسود إلى  :والخبب

من الحجر األسود إلى الركن اليماني،  ضاءجميع الطواف، وفي عمرة القبحيث يستوعب الرمل  ،الحجر األسود
ال المشي بين الركنين ،وبين الركنين يمشي  ؟والمشروع اآلن استيعاب الشوط كله وا 

 .-عليه الصالة والسالم-ألن حجة الوداع متأخرة، والعمل إنما هو باآلخر من أفعاله  ؛نعم 
في جميع المطاف في طواف حج،  عب الرمل، واستو لو قال قائل: أنه ترك الرمل بين الركنين في طواف عمرة
ال ليس له وجه؟  فنستوعب في الحج دون العمرة، له وجه وا 

أو يستلزم نسخ الحديث السابق، والعمل  ،ألن القول األول يقتضي ؛ننزل هذا على حاله وذاك على حالة أخرى 
 ، نعم؟بالحديثين إذا أمكن أولى من القول بالنسخ

 طالب........
 كيف؟

 ......طالب...
هل نقول أن الرمل في العمرة وفي الحج نعم يستوعب  ....طيب، ال، ال هو مستمر، هو مستمر يعني الكالم

 المطاف كله؟ 
 طالب..........
 صحيح، طيب.

 طالب........
 .القول الثانيأنت كأنك تستبعد 

 طالب.........
 استدالل واحد. 

السعي -العلمين أيضًا: اآلن السعي في المسعى بين  ويفرقون  مسألة أخرى يقول بها أهل العلممن ظر لك أنا أن
ال للرجال فقط؟ نعم. -الشديد ال ما هو مشروع؟ للرجال والنساء، وا   مشروع وا 
 : للرجال.طالب

 ؟لجط، سببه وعلته؟ سعي امرأة ما هو سعي ر للرجال فق
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 .....طالب:
 .النساء ال تسعى نعم سعي امرأة لماذا ال نقول

 طالب: ....
 نظير لما أوردت اآلن، نعم. ى تر  ك،ثل كالمم

 .......:طالب
يشرع استيعاب المطاف كله بالرمل، لكن لو قال قائل: هذه  هوعامة أهل العلم عليه أن ،هو ال شك أنه متأخر

ال ما له وجه؟  عمرة وهذا حج وفعل في العمرة ما لم يفعله في الحج، له وجه وا 
 .....طالب: .

ال   ما هو مطابق؟اآلن تنظير مطابق وا 
أنت تقول أننا استدللنا على استمرار الرمل من فعله في حجة الوداع، وفعله في حجة الوداع استوعب المطاف 

 نقول، نستدل على االستمرار بهذا وال نستدل به على االستيعاب، مثلما ذكرت لك أنا.كله لماذا 
 ........:طالب

أن استيعاب  األخ، ما ذكر وآخر فعله مثل -صالة والسالمعليه ال-ال شك أن العمل هو باآلخر من فعله 
 فعل لألمر بكامله األمر الثاني، واألول وزيادة، فهذا أولى بال شك.وزيادة،  المطاف بالرمل فعل لألمرين

 ما أول- األسود الركن استلمإذا ، حين يقدم مكةحين يقدم مكة،  -صلى هللا عليه وسلم- رأيت رسول هللا
 ".أشواط الثةث يخب -يطوف

بهذا أخذ العلماء أن الرمل خاص بطواف القدوم، أول طواف يطوفه اإلنسان إذا قدم مكة، يرمل  :حين يقدم مكة
 .فيه وما عداه يمشي

في أوقات الزحام قد ال يتمكن من الرمل يكون زحام شديد في الثالثة األشواط األولى ثم تنفرج ويحصل فرصة 
ال فات؟ للرمل، ال يستطيع أن يرمل في  نعم. األشواط الثالثة ثم يتمكن من الرمل بعد ذلك يقضي وا 
 الرمل.ال ألن من وصف األربعة األشواط المشي  ؛سنة، سنة فات محلها ال تقضى

 على الوداع حجة في -صلى هللا عليه وسلم- النبي طاف: "قال -رضي هللا عنهما- عباس بن هللا عبد عنو 
 ."بمحجن الركن يستلم، بعير
وهذا  ،على الدابة يستدل به من يقول بطهارة أبوال الدواب مما يؤكل -عليه الصالة والسالم-ف النبي اطو 

ألنها ال تؤمن أن تبول، طاف على بعير، وجاء في سنن أبي داود ما  ؛وأصرح منه حديث العرنيين ،كالصريح
ا ما يدل على ذلك، ويعللون بأن أما رواية الصحيح ما فيه -عليه الصالة والسالم-يدل على أنه كان شاكيًا 
ويروا كيف يفعل في هذا  -عليه الصالة والسالم-ليروا شخصه  -عليه الصالة والسالم-الناس كثروا على النبي 

 .فمع كثرة الزحام يحتاج إلى أن يركب ،المكان المبارك
ا من يقول بجواز الركوب في إلى أنه كان شاكيًا، يستدل به -وهي رواية الصحيح-فالرواية التي ليس فيها إشارة 

 .الطواف، ومثله السعي من باب أولى
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 ،والذي يعمل بالرواية التي فيها اإلشارة إلى ما كان شاكيًا وهي في السنن يقول: األصل في الطواف المشي، نعم
إن احتاج إلى الركوب لكونه محتاجًا إليه فال بأس، فما حكم طواف من ركب من غير حاجة؟ ركب دابته من 

ال ليس بصحيح؟غير حاجة  ؟ طوافه صحيح وا 
 طالب...........

 نعم. صحيح مع الكراهة، من غير حاجة
 طالب...........

 نعم.
 : أم سلمة أيضاا؟طالب

 شاكية.
 طالب: شاكية؟
 شاكية، نعم.

أنه كان شاكيًا، ولذا يرى كثير من أهل العلم صحة  ىإل ،في الصحيح ليس فيها إشارةالتي أقول الرواية 
 الطواف، طواف الراكب من غير حاجة، نعم،

 طالب: .......
أدنى الحاجة أن يكون هذا الشخص مما  ،منهم من يمنع إال إذا كان لحاجةو بوجود الخالف يقولون بالكراهة، 

ال فاألصل أن الطواف على  -عليه الصالة والسالم- كحال النبي ،يسأل ويتميزرى شخصه وُ ليُ  ،يحتاج إليه وا 
 األقدام.

إن لم  -وهو األصل-ستلم الركن بمحجن: وجاء أنه يقبل ما يستلم به الحجر، إن تمكن من تقبيل الحجر ي
 استلمه بيده فقبل يده، أو استلمه بمحجن وهو: عصا معطوف الرأس ثم قبل ذلك المحجن. يتمكن

ال  ،يقبل الحجر ويستلمه في كل شوط بالمجن أو أشار إليه ويكبر إذا حاذاه إن تمكن من تقبيله أو استالمه وا 
 .وكبر، كلما حاذى الحجر كبر
 يكبر ثمان.ن إذن ما حاذى كبر، يحاذي ثما ال ثمان؟ كلا  كم يكبر مرة في األسبوع سبع و 

 طالب.........
قال: كنا نطوف مع  -رضي هللا عنه-ال بأس يكبر، كلما حاذى كبر، في المسند من حديث جابر وهو ماشي 

 كم يكبر؟ ثمان. نفنمسح الركن الفاتحة والخاتمة" إذ -المعليه الصالة والس-النبي 
، لكن مع مثل هذه النصوص كلما حاذى الحجر كبر، منةمن أهل العلم من يرى أنه الفتتاح الطواف فال يكبر ثا

 الفاتحة والخاتمة. :ومثله حديث جابر
والحديث قال ابن حجر  -عنه ضي هللار -كما قال جابر يكبر في البداية والنهاية الذي هي الفاتحة والخاتمة  نإذ

 في إسناده ابن لهيعة لكن قابل للتحسين. أن معروفو إسناده حسن، 
 إذا حاذى. .....: التكبيرطالب

 الخط محاذي. ،إذا حاذى
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 : لو كبر قبله؟طالب
، هذه ، ألن ضابط المحاذاة أن ترى الركنين الذي قبله والذي بعدهمحاذاة إن كبر قبله بيسير أو بعده بيسير

 .تهمحاذا
الخط الموجود للمحاذاة الموضوع لمحاذاة الحجر ال شك أنه يحقق مصلحة كبرى، يحقق مصلحة عظيمة، وال 
شك أنه يترتب عليه بعض اآلثار والمفاسد، ولو لم يكن من هذه المفاسد إال أنه محدث، إضافة إلى أنه يورث 

روعة، منهم من يقصد السجود عليه وهذا كثير، بعض الناس معه أو به تصرفات غير مش ويوجد زحام يتصرف
 .نعم

 طالب:.........
 المساجد. في لكنه ال شك أنه يحقق مصلحة، ال شك أنه يحقق مصلحة كما تحققه هذه الخطوط، نعم نعم،

 كنبالطواف من ر  تيسأل وهو في طواف الحج ركن الحج األعظم بدأمن يجي ي لونا الخما يفهمون أ
، يسأل بهذا اللفظ، لكن إذا عرفوا أن هناك بداية محددة ومعروفة عند الناس، ؟إسماعيل كنإسماعيل، ها وين ر 

، ومن أشار به نظر إلى هذه المصلحة ،هو يحقق مصلحة بال شكمن أين أكبر؟ من عند الخط، خالص 
 وله وجه. وهناك من يطالب بإزالته

 نأخذ الحديث؟
 في التعريم؟ أو كذا يشبه مثالا المحاريبقد يقال أنه  يعني الخط أقول، الخط هذاأحسن هللا إليك، طالب: 

القاعدة عند أهل العلم أنه إذا كانت الحاجة داعية في ، يشبه المحاريب يشبه الخطوط الذي في المساجد هنا
ما تدعو إليه هذه الحاجة أنه  -عليه الصالة والسالم-ولم يفعل النبي  -عليه الصالة والسالم-عصر النبي 

ويمثلون أيضًا بالخطوط في المساجد التي تضبط الصفوف، لكن هل الحاجة الداعية اآلن مساوية للحاجة  بدعة،
 ؟عليه الصالة والسالمالداعية في عصره 

 .ل أكثرطالب: 
أكثر بكثير، فال بد من تطبيق هذه القاعدة من استواء الحاجة، ال بد من استواء الحاجة، الحاجة الموجودة في 

 بالنسبة للحاجة القائمة فال حاجة. -الصالة والسالم عليه-عصره 
يستلم من البيت  -صلى هللا عليه وسلم- النبي لم أر  " قال: -ماعنه رضي هللا-الحديث األخير حديث ابن عمر 

 ."إال الركنين اليمانيين
ال ليب، و الركن الذي فيه الحجر والذي قبله المحاذي لجهة اليمن، وكونهما يمانيين هذا من باب التغ الركن ا 

 ؟انان أو الشامي  نقول الشامي  -اليماني معروف قبل الركن الذي فيه الحجر، وأما الركنان الشاميان المقابالن 
 أصلية في الكلمة.األل ألن األل أصلية،  التشديد لماذا؟

الجهة األخرى المقابلة أما  ،ألنهما هما الباقيان على قواعد إبراهيم ؛ال يستلم في البيت غير الركنين اليمانيين
لهذين الركنين فقصرت النفقة بالنسبة لقريش، فقصروا في عمارة البيت دون قواعد إبراهيم، ولذا غالب الحجر من 

 البيت.
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ثم هدم وأعيد  -عليه الصالة والسالم-بناء البيت على ما تمناه النبي  -مارضي هللا تعالى عنه-عاد ابن الزبير 
ثم استفتي مالك هل يعاد على قواعد إبراهيم أو يترك؟ قال: يترك لئال يكون ملعبة  على البناية بناء قريش،

هيبة تذهب هيبة البيت بهذه الطريقة، من جاء نقص، للملوك، من جاء هدم، ومن جاء فعل، ومن جاء زاد، 
م يستلم من ل -عليه الصالة والسالم-وهللا المستعان، وهذا هو السبب في كونه ، بهذه الطريقة تذهب البيت

 البيت إال الركنين المذكورين.
 طالب: .........

باب يدخل معه  ،وجعله بابين ،نعم أعاده ابن الزبير على قواعد إبراهيم، استوعب أغلب الحجر على قواعد إبراهيم
 .ثم بعد ذلك أعيد على صنيع قريش ،وجعله نازل، باب نازل مالصق باألرض يسهل الدخول والخروج

 ...طالب.......
 النافلة، النافلة مثل الصالة داخل البيت.

 طالب........
لم يستلم إال هذين الركنين فهذه مسألة افتراضية،  -عليه الصالة والسالم-من وقف على هذا النص قال النبي 

 ؛استلم الركنين -عليه الصالة والسالم-يعني إعادة بنايته افتراضية، له ذلك، ومن نظر إلى العلة في كونه 
وقال هذه أيضًا على قواعد إبراهيم له ذلك، وجاء عن بعض الصحابة معاوية وغيره  ،نهما على قواعد إبراهيمأل

عليه -على كل حال هذا فعله ، مهجور ويقولون أيضًا: ليس من البيت شيء   أنهم يستلمون األركان األخرى 
 وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. -الصالة والسالم

 
 .كورسول كوبارك على عبدوسلم  اللهم صلّ  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


